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Opplevelser og tilbud i Bulandet og på Værlandet
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Sjå deg ikkje attende...
Noen ganger står tiden stille. Noen ganger må man
bare stoppe opp og nyte øyeblikket. På noen steder
oppstår slike magiske minutter oftere enn andre.
Bulandet og Værlandet er et slikt sted.
Lengst ute i Askvoll kommune finner du det vestligste
stedet i Norge med en fastboende befolkning. Der venter
spektakulær og storslått natur, men også nære opplevelser
sammen med både mennesker og dyr.
I dette heftet finner du noe av det Bulandet og Værlandet
har å by på. Men innholdet her er bare starten. Om du velger
å besøke oss, vil du raskt oppdage at ord og bilder ikke
strekker til når øyriket i vest skal beskrives.

Alle aktiviteter og bedrifter i dette heftet
er også å finne på destinasjonvest.no. Der
finner du til enhver tid oppdatert informasjon.
Værlandet

Bulandet
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Værlandet

Bulandet

Sov godt til lyden av bølgeskvulp og
vestavind i øylandet Bulandet og Værlandet

Værlandet Havhotell
Værlandet Havhotell er et unikt overnattingssted som ligger plassert der
himmel og hav møtes på Værlandet. Hotellet har 14 gjesterom totalt, fordelt
på 8 dobbeltrom (seks familierom og to handikaprom). Alle rom har egne unike
tema som preger fargevalg og interiør.

værlandethavhotell.no

Værlandet

Bulandet

Værlandet Havhotell

993 21 740

Trekk pusten dypt og nyt solnedganger
som varmer deg langt inn i sjelen

Liv & Lyst

Bulandsferie

På Gjørøy i Bulandet ligger Liv Turid Gjørøy sitt lille
ferieparadis. Her finner du flere unike overnattingssteder
og et selskapslokale innredet i et gammelt fjøs.

På øya Gjelsa i Bulandet har Ingrid Anita Gillesøy
flere feriebosteder på både øst- og vestsiden av øya.
Bulandsferie leier ut en hytte, rorbu og sjøhusleiligheter.
Alle sammen ligger nede ved sjøen, og er perfekte når
kysten skal nytes.

Liv og Lyst

913 17 194

bulandsferie.no

Bulandsferie

916 91 918

Værlandet

Bulandet

Værlandet
Bulandet
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Drøm søtt, sov tungt, våkn opp uthvilt
og klar for en ny dag

Værlandet Gjesteheim
Den gamle skolen på Værlandet er
bygget om til gjesteheim/storhytte. Her
finnes ulike gjesterom og store fellesrom
for hyggelige familiefrokoster eller
vennemiddager. Uteområdet har stor plass
og gode muligheter for ulike aktiviteter
som sandvolleyball og fotball.

Mattern Bua
Midt i «vei»-krysset i Bulandets skjærgård
ligger Mattern Bua, en innholdsrik
rorbu som leies ut av Kurt Rutledal
og Torunn Marie Kvaløysund. Her har
du gode muligheter for både båtliv og
kajakkpadling.

Marit Grepstads Hytter
Gjørøybua er en rorbu med to utleiedeler.
Her kommer du tett på sjø og hav i en
lun liten bukt på Gjørøy i Bulandet. Marit
Grepstad driver overnattingstedet ved
sjøen, og har også en liten hytte til utleie.

vaerlandet.no

957 78 071

mattern-bua.org

57 73 22 13

bulandet.com

916 81 489

Værlandet

Bulandet

Nyt det beste hav, himmel
og alt i mellom har å by på

Havsalaten Kjøkken & Bar

Værlandet Gjestehamn

Gunhill Sæle-Bjørkhaug ønsker dere velkommen
inn i kafeen på Nikøy Brygge i Bulandet. Fiskesuppen
med et lite dryss tørket tang’ gir rett smak av livet på
bryggekanten.

Gry Leite serverer god mat både fra lokale mat- og
ølprodusenter i havna på Værlandet.

Havsalaten kjøkken & bar

Værlandet

Bulandet

468 94 222

vaerlandet.no

Værlandet Gjestehamn

57 73 11 28

Det du trenger
og litt til...

Joker Værlandet

Joker Bulandet

Joker Værlandet ligger som det først du møter når du
kjører av fergen på Værlandet. Her finner du i tillegg til
dagligvarer en kaffikrok med fersk kaffe, deilige vafler
og andre godbiter.

På Nikøy har det vært butikk og landhandel i mange tiår.
Brødrene Ruben og Daniel Fedøy driver både butikk og
gjestebrygge her, og har i det siste også tatt opp igjen
gammel tradisjon med å tilby is til mindre fiskefartøy.

joker.no

57 73 01 20

joker.no

Joker Bulandet

57 73 21 44

Værlandet

Bulandet

Lengre vest kommer du ikke i Norge.
Om du vil oppleve et levende og autentisk
kystsamfunn er Bulandet og Værlandet
stedet for deg.
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Melvær og Bulandet
1. Marit Grepstads Hytter
Liv & Lyst
Skamklyppen Frisør

4. Bulandet Fiskeindustri
Havsalaten Kjøkken & Bar
Joker Bulandet

2. Galleri Havblink

5. Temaparken
Mattern Bua

3. Bulandsferie

Melvær

Værlandet, Melvær
og Bulandet
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I desember 2003 åpnet veien
Nordsjøporten som knytter Bulandet
og Værlandet sammen. Hvert eneste år
i juli feirer innbyggerne i øylandet den
viktige veien med en egen festival.

9
Værlandet
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SYKKELUTLEIE
INFOTAVLE

RASTEPLASS

Værlandet
6. Fargestudio Anita Søreide

8. Værlandet Gjesteheim

7. Værlandet Gjestehavn
Værlandet Havhotell
Værlandet Fiskeredskap
Turguiding Ruth Bakke

9. Værlandet Ferjekai
Joker Værlandet
10. Sørværet Villsau

Askvoll
Fure

Et moderne kystsamfunn
som syder av liv og røre

Bufi
Bulandet Fiskeindustri er Norges vestligste
fiskeforedlingsfabrikk. Den flotte kvalitetsfisken fra Bulandet Fiskeindustri får du
kjøpt både på Joker Bulandet og Joker
Værlandet.

bufi.no

Bulandet Fiskeindustri As

57 73 30 30

Skamklyppen frisør
På Gjørøy i Bulandet finner du en helt
spesiell frisørsalong laget på låven i en
gammel fjøs. Der finner du også Marianne
Hillersøy som til tross for navnet på
frisørsalongen er en dyktig frisør!

Værlandet Fiskeredskap
I Værøyhavna ligger Værlandet
Fiskeredskap som består av en butikkdel,
garnmonteringsfabrikk og garnhotell.

Værlandet

Bulandet

Skamklyppen

408 79 356

vaerlandetfiskeredskap.no

993 21 740
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Værlandet

Bulandet

Sykkelutleie og turer
Bulandet og Værlandet nytes best på sykkelsetet,
eller med en tursekk på ryggen. Utforsk landskapet
på småkuperte landeveier som slynger seg mellom
værbitte knauser, og over holmer og skjær. Nye
inntrykk venter alltid bak neste sving.
I 2006 ble veianlegget i Bulandet og på Værlandet tildelt
«Vakre vegars pris» av Vegdirektoratet, og det er ikke uten
grunn. Langs veien finner du mange flotte horisonter og
koselige glimt fra dagliglivet i et levende kystsamfunn.

Les mer om turer og hvor du kan leie sykler
på destinasjonvest.no.
Værlandet

Bulandet

Foto: Fotoreise ved Sogndal Folkehøgskule

Været skifter ofte i Bulandet og på Værlandet, noe som gir
mange muligheter på kort tid. Hva med fisketurer, sykkelturer,
fjellturer, vandring i flatt landskap, eller til utkikkspunkt?

Foto: Destinasjon Vest

Værlandet

Bulandet

Om du har tid til overs
kan du slå den i hel hos oss.

Engelbua Museum
Engelbua Museum ligger i Værøyhamna
på Værlandet. Værøyhamna består av ni
gamle sjøhus/buer og kaier og danner et
unikt sjøhusmiljø, det eneste i sitt slag i
Askvoll kommune.

Temaparken i Bulandet
I det gamle skolehuset i Bulandet finner du
Temaparken. Her vises Bulandet i fortid og
nåtid. Temaparken består av en permanent
utstilling og en utstilling som skifter til
ulike tema. Den permanente utstillingen
består av tusenårsskiftet, fiskeri og
fredsutstilling.

Galleri Havblink
Vivian Vatnøy er kunstner og holder til
på Fedøy i Bulandet med eget galleri
og produksjonssted for bilder laget av
lakseskinn. For sesongen 2016 vil galleriet
gjennomgå en større rehabilitering og
bldene blir å finne i andre lokaler. Se
facebook-siden for informasjon.

Værlandet

Bulandet

993 21 740

Temaparken i Bulandet

913 17 194

Galleri Havblink

477 55 461

Natur, kultur, folk eller dyr.
Hva har du lyst til å finne på?

Fargestudio Anita Søreide
Fargestudio Anita Søreide – kunst og
arkitektur holder åpent atelier hverdager
9-15 på Kalvøy på Værlandet.

fargestudio.no

Fargestudio Anita Søreide

477 55 461

Turguiding Ruth Bakke
Ruth Bakke har drevet guiding av turer
i Bulandet og på Værlandet i mange år.
Du kan velge mellom ulike turer og Ruth
skreddersyr et opplegg for deg etter dine
interesser sammen med venner, familie
eller ditt firma.

Sørværet Villsau
Anders Braanaas og Hilde Buer bosatte seg
og startet med villsau på Værlandet for
få år siden. Endelig ble det liv og røre på
gjengrodde beiter og øyer ute i havet.
De flotte villsauene møter du nok på om
du går tur ut i løyper og på fjellknauser i
Bulandet og på Værlandet.

www.bulandet-grendalag.org

993 21 740

Anders Braanaas

401 03 521

Værlandet

Bulandet

Inne eller ute?
Ja takk, begge deler!

Bulandet Symjehall
I første halvdel av 2016 åpner Bulandet
Symjehall etter mange års dugnadsarbeid.
Svømmehallen vil inneholde egen
treningsavdeling og romslige garderober,
og vil ha utsikt over bølger, holmer og
skjær like utenfor.

Norsk Sjøfuglsenter
Norsk Sjøfuglsenter åpnet i juni 2012 og
er et senter for undring og opplevelser
knytt til norsk kystnatur og norske
sjøfugler. Senteret er interaktivt og
har 12 utstillingsstasjoner basert på
digital teknologi og kvalitetssikret
naturinformasjon.

Dyreliv
Bulandet og Værlandet har et rikt dyreliv
som du kan komme tett på gjennom flere
ulike aktiviteter. Hva med for eksempel
en havørnsafari? Om du skulle være
profesjonell eller entusiastfotograf har du
særlig mye å se frem til.

Værlandet

Bulandet

917 62 528

Norsk Sjøfuglsenter

957 78 071

993 21 740

Destinasjon Vest kan også bistå
med skyss til Alden, havfiske og
øyhopping til/fra Solund.
Ta kontakt med Lena Innbjør Riisnes
på telefon 993 21 740 eller e-post
post@destinasjonvest.no
for mer informasjon og priser.

Besøk og gjerne
www.destinasjonvest.no

”Andre aktiviteter som vi kan tilby;
- skyss til Alden og - øyhopping til/ fra Solund.
Ta kontakt med Destinasjon Vest for mer info og priser.
post@destinasjonvest.no”
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Værlandet

Bulandet

Utarbeidet av Finurlig | finurlig.no

Foto: Tony Meyer
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